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STATUT
Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Wielkopolski Związek Brydża Sportowego (w skrócie „WZBS”) w Poznaniu, jest Związkiem
Stowarzyszeń, zwany w dalszej treści Statutu „Związkiem” lub „WZBS”.
§2
Terenem działalności WZBS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności
województwo wielkopolskie, a jego siedzibą jest miasto Poznań.
§3
WZBS działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego na trenie Rzeczpospolitej
Polskiej oraz niniejszego Statutu.
§4
WZBS jest osobą prawną wpisaną do właściwego rejestru. WZBS podlega wpisowi do
Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszeń, a organem nadzorującym jego działalność jest
organ rejestrujący – Sąd Rejonowy w Poznaniu.
§5
WZBS może posiadać logo graficzne, sztandar i odznaki związkowe oraz używać pieczęci
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
WZBS jest członkiem Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz może być członkiem
innych organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.
§7
WZBS jest organizacją pożytku publicznego, a swoją działalność opiera na pracy społecznej
członków i działaczy Związku. Dla realizacji określonych celów statutowych Związek może
zatrudniać pracowników.
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ROZDZIAŁ II
Cele i formy działalności
§8
1. WZBS skupia ludzi traktujących brydża porównawczego jako grę w problemy za pomocą
kart, stwarza im warunki ułatwiające uprawianie brydża jako dyscypliny sportu
rekreacyjnego lub kwalifikowanego, zgodnie z doktryną organizacyjną: brydż-kulturasport.
2. Celem WZBS jest popularyzacja, rozwijanie kultury, kultury fizycznej i podnoszenie
poziomu dyscypliny sportowej - brydża. Celem Związku jest również aktywizacja,
wspieranie oraz organizowanie zawodów sportowych i zajęć także dla zawodników w
wieku senioralnym, często niesprawnych fizycznie, ale w pełni sprawnych umysłowo, a
także dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Wielkopolski Związek Brydża Sportowego:
a) wykorzystuje intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne walory brydża
porównawczego, szczególnie w działalności wśród młodzieży oraz zawodników w wieku
senioralnym,
b) szerzy wiedzę o walorach brydża porównawczego oraz czynnie wspiera działania
podejmowane w tej dziedzinie,
c) krzewi zamiłowanie i nawyki do gry fair i kultury obyczajów,
d) upowszechnia informację o znaczących wynikach polskich brydżystów, o historii i
teorii gry w brydża oraz prawie brydżowym,
e) zachowuje w swojej działalności równowagę pomiędzy brydżem uprawianym
w formie sportu rekreacyjnego, a brydżem uprawianym w formach kwalifikowanego
wyczynu.
§9
WZBS realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych działających w zakresie
dyscypliny sportowej – brydż,
2. umożliwianie zrzeszania się miłośników brydża w stowarzyszenia i kluby sportowe,
3. organizowanie i prowadzenie:
a) w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów wszystkich szczebli w Związku oraz na
zlecenie PZBS w ramach ustalonych stref i regionów,
b) klasyfikacji sportowej brydżystów,
c) szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów brydża, sędziów i działaczy oraz
nadawanie im uprawnień i licencji,
4. opracowywanie kierunków rozwoju brydża porównawczego na terenie Wielkopolski, a
także inicjowanie, prowadzenie, rozwijanie oraz wspieranie prac, w tym również
naukowych, z zakresu teorii brydża, uprawiania brydża i prawa brydżowego,
5. ustalanie w odniesieniu do zawodów brydża sportowego:
a) kalendarza sportowego i regulaminów rozgrywek,
b) preliminarza finansowego,
c) systemu rozgrywek drużynowych w Związku,
6. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością członków WZBS, zwłaszcza z
zakresie:
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a) rozwijanie brydża porównawczego wśród młodzieży oraz zawodników w wieku
senioralnym,
b) prowadzenie ewidencji sekcji, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy,
c) prowadzenie rejestracji wyników zawodów oraz dokumentacji i sprawozdawczości
sportowej i organizacyjnej,
7. sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontrola nad
przestrzeganiem przez nich Statutu, postanowień regulaminów i uchwał władz Związku
oraz przepisów i zasad uprawiania brydża porównawczego,
8. występowanie o nadanie odznak i wyróżnień, których warunki uzyskania związane są z
realizacją celów Związku oraz o nakładanie kar dyscyplinarnych i prowadzenie ich
ewidencji,
9. otaczanie opieką i popieranie brydża porównawczego w różnych zorganizowanych
formach imprez środowiskowych i branżowych,
10. organizowanie obozów i wczasów rekreacyjno-brydżowych oraz wycieczek sportowoturystycznych brydża sportowego,
11. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych
umożliwiających uzyskiwanie środków na realizację celów i zadań statutowych Związku,
12. podejmowanie innych form działania związanych z prowadzeniem przez WZBS
działalności statutowej.
§ 10
Działalność określona w § 9 może być prowadzona jako odpłatna lub nie odpłatna działalność
pożytku publicznego.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkami WZBS są Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz inne
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność w zakresie brydża
porównawczego, które złożą pisemną deklarację członkostwa i zostaną przyjęte do Związku
uchwałą Zarządu WZBS podjętą w terminie 30 dni od złożenia deklaracji. Zarząd WZBS
prowadzi rejestr członków Związku.
§ 12
Członkowie WZBS maja prawo do:
1. brania udziału w Walnym Zebraniu WZBS za pośrednictwem delegatów wybranych w
oparciu o uchwalone przez Zarząd WZBS zasady wyborcze,
2. wyboru władz Związku oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Brydża Sportowego,
3. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz WZBS oraz oceniać ich działania,
4. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Związku,
5. uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek na zasadach
określonych przez Zarząd WZBS.
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§ 13
Członkowie Związku są zobowiązani do:
1. przestrzegania niniejszego Statutu, regulaminów i decyzji władz WZBS oraz przepisów
obowiązujących w sporcie,
2. brania czynnego udziału w pracach Związku oraz świadczenia, w miarę posiadanych
możliwości, pomocy organizacyjnej, szkoleniowej na rzecz rozwoju brydża
porównawczego oraz realizacji zadań statutowych WZBS,
3. regularnego opłacania składek i innych opłat określonych w uchwałach, regulaminach i
przepisach związkowych, w wysokościach i terminach ustalonych przez Zarząd.
§ 14
1. Członek WZBS może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w
przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Związku lub innego
naruszenia postanowień Statutu.
Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
2. Członkostwo w Związku ustaje w przypadkach:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do władz WZBS, po uprzednim uregulowaniu
zobowiązań wobec Związku,
b) skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej
uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
c) rozwiązania się WZBS.
3. Od decyzji o skreśleniu, wykluczeniu lub zawieszeniu członkom Związku przysługuje
prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Odwołanie może być złożone do Zarządu
WZBS. Walne Zgromadzenie Delegatów WZBS podejmuje uchwałę w sprawie
odwołania, o którym mowa powyżej, w najbliższym możliwym terminie.
ROZDZIAŁ IV
Władze Związku
§ 15
1. Władzami Związku są:
a) Walne Zgromadzenie Delegatów, zwane dalej „WZD” albo „Zgromadzeniem”,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Pozostałe przewidziane w postanowieniach Statutu organy WZBS mają status organów
pomocniczych.
3. Członkiem władz i organów WZBS może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych. Statut może
wprowadzać dodatkowe wymogi dotyczące członkostwa we władzach i organach WZBS
§ 16
1. Władze Związku pochodzą z wyboru.
2. Zasady wyboru władz Związku ustala każdorazowo WZD.
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3. Wybory są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę delegatów w drugim terminie.
4. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej WZBS.
§ 17
1. Kadencja Zarządu WZBS i kadencja Komisji Rewizyjnej WZBS jest wspólna i trwa 4lata,
a ich wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały
Zgromadzenia. Kadencja kończy się najpóźniej z chwilą zakończenia kolejnego
Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego.
2. Delegaci na Walne Zgromadzenie zachowują ważność mandatów do czasu zwołania
następnego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3. Uchwały Zgromadzenia o powołaniu członków Zarządu WZBS i Komisji Rewizyjnej
WZBS wchodzą w życie z chwilą zakończenia tego Zgromadzenia, o ile
Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
4. Liczbę członków Zarządu WZBS i Komisji Rewizyjnej WZBS w odniesieniu do każdej
kadencji określa, w granicach wskazanych w Statucie, uchwała Zgromadzenia
sprawozdawczo-wyborczego.
5. Pełnienie funkcji członka Zarządu WZBS lub Komisji Rewizyjnej WZBS kończy się
również w przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu WZBS lub
Komisji Rewizyjnej WZBS.
6. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu WZBS lub Komisji Rewizyjnej WZBS następuje z
chwilą złożenia oświadczenia odpowiednio Prezesowi Zarządu WZBS lub
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej WZBS, a w przypadku niemożności złożenia
oświadczenia tym osobom – któremukolwiek członkowi odpowiednio Zarządu WZBS
lub Komisji Rewizyjnej WZBS. Rezygnacja nie wymaga przyjęcia.
7. Członkowie Zarządu WZBS i Komisji Rewizyjnej WZBS mogą być w każdym czasie, z
uwzględnieniem wymogów, o których mowa poniżej, odwołani uchwałą
Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością głosów. Wniosek o odwołanie członka
Zarządu WZBS lub Komisji Rewizyjnej WZBS może złożyć grupa co najmniej 10
delegatów reprezentujących co najmniej dwóch członków WZBSu. Wniosek o odwołanie
Prezesa Zarządu WZBS lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej WZBS musi być
poprzedzony zgłoszeniem nowego kandydata na to stanowisko.
8. Członkowie Zarządu WZBS i Komisji Rewizyjnej WZBS mogą być zawieszeni lub
odwołani uchwałą odpowiednio Zarządu WZBS lub Komisji Rewizyjnej WZBS w
przypadku obiektywnej niemożności pełnienia funkcji członka Zarządu WZBS lub
Komisji Rewizyjnej WZBS, lub zawieszeni w pełnieniu funkcji w przypadku
wykonywania obowiązków sprzecznie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu
WZBS lub innymi przepisami wewnętrznymi WZBS. Zawieszenia lub odwołania
członka Zarządu WZBS dokonuje Zarząd WZBS wyłącznie na wniosek Komisji
Rewizyjnej WZBS. Uchwały, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymagają
większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu WZBS lub
Komisji Rewizyjnej WZBS.
§ 18
1. Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków na
zwolnione miejsca w okresie kadencji.
2. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu WZBS poniżej liczby określonej na
podstawie § 17 ust. 4 Statutu, Zarząd WZBS może dokonać kooptacji do swojego składu
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nowych osób na wakujące stanowiska. Dokooptowani członkowie zostają powołani na
okres do końca bieżącej kadencji. Liczba dokooptowanych członków Zarządu PZBS nie
może przekroczyć połowy liczby członków Zarządu określonej na podstawie § 17 ust. 4
Statutu.
3. W przypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej WZBS poniżej liczby
określonej na podstawie § 17 ust. 4 Statutu, Komisja Rewizyjna WZBS może dokonać
kooptacji do swojego składu nowych osób na wakujące stanowiska. Dokooptowani
członkowie zostają powołani na okres do końca bieżącej kadencji. Liczba
dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej WZBS nie może przekroczyć połowy
liczby członków Komisji określonej na podstawie § 17 ust. 4 Statutu.
§ 19
1.

2.
3.

4.
5.

W przypadku, gdy w czasie kadencji liczebność Komisji Rewizyjnej PZBS wynosi
statutowe minimum, a kolejny członek Komisji Rewizyjnej WZBS przestanie pełnić
swoją funkcję i nie jest możliwa kooptacja na podstawie § 18, Zarząd WZBS zwołuje w
terminie 15 dni od zaistnienia takiej sytuacji nadzwyczajne Zgromadzenie wyborcze w
celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej WZBS, które
musi odbyć się w terminie pomiędzy 14 a 60 dniami od dnia zwołania.
Wybory, o których mowa w ust. 1 powyżej, dotyczą pozostałego okresu kadencji Komisji
Rewizyjnej WZBS.
W przypadku, gdy liczba członków Zarządu WZBS ulegnie zmniejszeniu poniżej
statutowego minimum, Komisja Rewizyjna WZBS zwołuje w terminie 15 dni od
zaistnienia takiej sytuacji nadzwyczajne Zgromadzenie wyborcze w celu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu WZBS, które musi odbyć się w
terminie pomiędzy 14 a 60 dniami od dnia zwołania.
Wybory, o których mowa w ust. 3 powyżej, dotyczą pozostałego okresu kadencji Zarządu
WZBS.
Postanowienia ust. 1-4 powyżej nie uchybiają możliwości uzupełnienia składu Zarządu
WZBS lub Komisji Rewizyjnej WZBS przez Zgromadzenie w toku kadencji w
przypadku, gdy liczebność Zarządu WZBS spadnie poniżej liczby określonej na
podstawie § 17 ust. 4 Statutu, lub w przypadku, gdy liczebność Komisji Rewizyjnej
WZBS spadnie poniżej liczby określonej na podstawie § 17 ust. 4 Statutu.
§ 20

1. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.

Walne Zgromadzenie Delegatów
§ 21
1. Walne Zgromadzenie Delegatów WZBS jest najwyższą władzą WZBS.
2. Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne może
być sprawozdawcze albo sprawozdawczo-wyborcze.
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3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest co 4 lata jako zebranie
sprawozdawczo-wyborcze.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów - Zarząd Związku zawiadamia delegatów co najmniej 14 dni
przed terminem Zebrania, przesyłając jednocześnie projekt porządku obrad oraz
sprawozdanie z działalności Zarządu WZBS od początku kadencji.
5. Zgromadzenie obraduje na zasadach określonych w Statucie oraz w regulaminie
Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Zgromadzenia publikuje na stronie internetowej WZBS protokół
Zgromadzenia w ciągu 14 dni od odbycia Zgromadzenia
§ 22
1. W Zgromadzeniu udział biorą z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez członków
Związku.
2. Delegaci są wybierani przez każdego członka WZBS w proporcji 1 delegat na każde
rozpoczęte 10 zarejestrowanych zawodników z opłaconą składką za rok poprzedzający
Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, według stanu na 31 grudnia tego roku.
3. Wybory delegatów odbywają się w tym roku kalendarzowym, w którym odbywa się
Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, co najmniej 30 dni przed terminem
Zgromadzenia. Członkowie informują WZBS o liście delegatów co najmniej 15 dni przed
terminem tego Zgromadzenia, przedstawiając stosowne uchwały.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata przed końcem kadencji mandat przechodzi na
kolejnego kandydata, który podczas ostatniego wyboru delegatów uzyskał kolejno
największą liczbę głosów. O przejściu mandatu na kolejnego kandydata członkowie
Związku zawiadamiają WZBS niezwłocznie, jednak nie później niż na dzień przed
Zgromadzeniem.
5. Członkowie WZBS mogą dokonać wyborów uzupełniających na nieobsadzone mandaty
delegatów. O wyborach uzupełniających delegatów zawiadamia się WZBS niezwłocznie,
jednak nie później niż na dzień przed Zgromadzeniem, przedstawiając stosowną uchwałę.
6. Zgłoszenia delegatów członkowie dokonują pocztą elektroniczną na adres WZBS.
7. Kadencja delegata na Zgromadzenie wynosi 4 lata. Kadencja delegatów jest łączna.
Mandaty delegatów rozpoczynają się z chwilą rozpoczęcia Zgromadzenia sprawozdawczowyborczego.
8. Mandat delegata wygasa najpóźniej z chwilą rozpoczęcia kolejnego Zgromadzenia
sprawozdawczo-wyborczego. Mandat delegata wygasa również wskutek śmierci,
rezygnacji albo odwołania z funkcji przez Walne Zgromadzenie właściwego członka
WZBS. Mandat delegata wygasa z chwilą zakończenia Zgromadzenia sprawozdawczowyborczego, które powołało go do Zarządu WZBS.
§ 23
1. Zgromadzenie dokonuje wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS.
2. Delegaci są wybierani w proporcji 1 delegat na każde rozpoczęte 100 zarejestrowanych
zawodników z opłaconą składką za rok poprzedzającym Zgromadzenie sprawozdawczowyborcze, według stanu na 31 grudnia tego roku.
3. Wybory delegatów odbywają się w tym roku kalendarzowym, w którym odbywa się
Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, co najmniej 45 dni przed terminem
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4.

5.

6.

7.

Zgromadzenia. WZBS informuje PZBS o liście delegatów co najmniej 40 dni przed
terminem tego Zgromadzenia, przedstawiając stosowne uchwały.
W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata przed końcem kadencji mandat przechodzi na
kolejnego kandydata, który podczas ostatniego wyboru delegatów przez Walne
Zgromadzenie WZBS uzyskał kolejno największą liczbę głosów. O przejściu mandatu na
kolejnego kandydata członkowie Związku zawiadamiają PZBS niezwłocznie, jednak nie
później niż na 7 dni przed Zgromadzeniem, przedstawiając uchwałę Walnego
Zgromadzenia WZBS.
WZBS może dokonać wyborów uzupełniających na nieobsadzone mandaty delegatów. O
wyborach uzupełniających delegatów WZBS zawiadamia PZBS niezwłocznie, jednak nie
później niż na 7 dni przed Zgromadzeniem, przedstawiając uchwałę Walnego
Zgromadzenia WZBS.
Kadencja delegata na Zgromadzenie wynosi 4 lata. Kadencja delegatów jest łączna.
Mandaty delegatów rozpoczynają się z chwilą rozpoczęcia Zgromadzenia sprawozdawczowyborczego.
Mandat delegata wygasa najpóźniej z chwilą rozpoczęcia kolejnego Zgromadzenia
sprawozdawczo-wyborczego. Mandat delegata wygasa również wskutek śmierci,
rezygnacji albo odwołania z funkcji przez Walne Zgromadzenie WZBS. Mandat delegata
wygasa z chwilą zakończenia Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego, które powołało
go do Zarządu PZBS.
§ 24

W Zgromadzeniu udział biorą z głosem doradczym:
a) członkowie Zarządu WZBS,
b) członkowie Komisji Rewizyjnej WZBS niebędący delegatami,
c) byli członkowie Zarządu WZBS i Komisji Rewizyjnej WZBS, którzy pełnili funkcje
w okresie trwającej kadencji, niebędący delegatami,
d) przewodniczący organów pomocniczych WZBS niebędący delegatami,
e) zgłoszeni kandydaci na Prezesa Zarządu WZBS niebędący delegatami,
f) goście zaproszeni przez Zarząd WZBS, Prezesa Zarządu WZBS lub przez
Zgromadzenie.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2. uchwalanie zasadniczych kierunków i programów działania Związku,
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz Związku,
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku,
6. podejmowanie uchwał: o zmianach Statutu, o rozwiązaniu się Związku,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wykluczenia, skreślenia lub
zawieszenia członka Związku,
8. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Brydża
Sportowego.
9. inne sprawy wskazane w niniejszym Statucie.
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§ 26
1. Zgromadzenie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd WZBS:
a) z własnej inicjatywy Zarządu WZBS,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej WZBS,
c) na pisemny wniosek zarządów co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków WZBS.
2. Zarząd WZBS zwołuje Zgromadzenie nadzwyczajne w terminie 15 dni od zgłoszenia
wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) i c) powyżej. Zgromadzenie nadzwyczajne musi
odbyć się w terminie pomiędzy 14 a 60 dniami od dnia zwołania.
3. O dokładnym terminie i miejscu Zgromadzenia nadzwyczajnego Zarząd WZBS
zawiadamia członków WZBS niezwłocznie po zwołaniu Zgromadzenia. W tym samym
terminie członkowie WZBS otrzymują od Zarządu WZBS porządek obrad Zgromadzenia
nadzwyczajnego.
4. Zgromadzenie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane i które zostały zamieszczone w porządku obrad.
5. W przypadkach, o których mowa w § 19 Statutu, zwołuje się Zgromadzenie
nadzwyczajne wyborcze, które przeprowadza wybory uzupełniające do Zarządu PZBS lub
Komisji Rewizyjnej PZBS.

Zarząd Związku
§ 27
1. Zarząd Związku jest organem wykonawczym WZBS.
2. Zarząd Związku składa się z 7 - 11 osób, w tym Prezesa wybieranego przez Walne
Zgromadzenie Delegatów.
3. Zarząd WZBS powołuje i odwołuje spośród siebie – na wniosek Prezesa Zarządu WZBS
– Wiceprezesa Zarządu WZBS, Sekretarza oraz Skarbnika.
4. Prezes Zarządu WZBS lub Wiceprezes Zarządu WZBS może zrezygnować z pełnionej
funkcji bez jednoczesnego zrzeczenia się pełnienia funkcji członka Zarządu WZBS. W
takiej sytuacji Zarząd WZBS powołuje spośród siebie nowego Prezesa Zarządu WZBS
lub Wiceprezesa Zarządu WZBS. Prezes Zarządu powołany w tym trybie pełni funkcję do
czasu kolejnego Zgromadzenia.
5. W przypadku, gdy Prezes Zarządu WZBS przestanie pełnić funkcję członka Zarządu
WZBS, § 18 Statutu stosuje się odpowiednio.
6. Członek Zarządu WZBS nie może:
a) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach WZBS, za wyjątkiem pełnienia funkcji
delegata na Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze,
b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez WZBS
jego zadań statutowych,
c) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą
związaną z realizacją przez WZBS jego zadań statutowych więcej niż 10% akcji lub
udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych
spółek,
d) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność
gospodarczą związaną z realizacją przez WZBS jego zadań statutowych,
e) być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub
przestępstwo skarbowe.
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7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje w Zarządzie społecznie. Członkowie Zarządu
mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu innych stosunków prawnych łączących ich z
WZBS. Warunki umów między WZBS, a członkami Zarządu określa Komisja Rewizyjna
w drodze uchwały
§ 28
1. Zarząd WZBS działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
określającego wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz kompetencje poszczególnych
członków w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu.
2. Głosowanie przez Zarząd WZBS może odbywać się w czasie posiedzenia lub za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
3. Komisje i zespoły problemowe stanowią ciała doradcze i opiniodawcze Zarządu
WZBS, niebędące organami WZBS.
4. Posiedzenia Zarządu WZBS odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał. Głosowania mogą odbywać się na posiedzeniu lub drogą elektroniczną
§ 29
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zgromadzenia Delegatów,
3. kierowanie całokształtem działalności Związku,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
5. sporządzanie i uchwalanie kalendarza sportowego, planu pracy Zarządu, planów
finansowych i budżetu,
6. zatwierdzanie przyjęcia darowizn,
7. uchwalanie wysokości opłat i składek,
8. powoływanie wydziałów, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
9. organizowanie systemów rozgrywek oraz uchwalanie ich regulaminów,
10. wnioskowanie w sprawach nagród i odznaczeń,
11. nakładanie kar na podstawie obowiązujących regulaminów,
12. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Związku,
13. rozpatrywanie spraw spornych powstałych między członkami Związku,
14. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie lub wykluczanie członków Związku,
15. wykonywanie innych funkcji określonych w Statucie lub uchwałach Zgromadzenia.
§ 30
1. Prezes Zarządu WZBS lub, w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, kieruje
działalnością Zarządu WZBS, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu WZBS,
czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i
uchwał. W razie braku Prezesa Zarządu WZBS wszystkie kompetencje Prezesa
Zarządu przysługują Wiceprezesowi Zarządu WZBS.
2. Prezes Zarządu WZBS reprezentuje WZBS jako pracodawcę w stosunku do osób
zatrudnionych w Związku.
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Komisja Rewizyjna
§ 31
1. Komisja Rewizyjna WZBS jest organem kontroli wewnętrznej, nie podlega Zarządowi
WZBS i działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwalony przez siebie regulamin.
2. Komisja Rewizyjna WZBS składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej WZBS.
3. Komisja Rewizyjna WZBS powołuje ze swojego grona Przewodniczącego.
4. Komisja Rewizyjna powołuje i odwołuje ze swojego grona – na wniosek
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wiceprzewodniczącego i sekretarza. Funkcję
wiceprzewodniczącego i sekretarza można łączyć.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZBS, wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej WZBS lub sekretarz Komisji Rewizyjnej WZBS może zrezygnować z
pełnionej funkcji bez jednoczesnego zrzeczenia się pełnienia funkcji członka Komisji
Rewizyjnej WZBS. W takiej sytuacji Komisja Rewizyjna powołuje jednego ze swoich
członków na zwolnione stanowisko.
6. W przypadku, gdy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZBS przestanie pełnić
funkcję członka Komisji Rewizyjnej WZBS, Komisja powołuje jednego ze swoich
członków na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej WZBS. Tak wybrany
Przewodniczący może pełnić swoją funkcję do końca kadencji Komisji Rewizyjnej
WZBS.
7. Komisja Rewizyjna WZBS corocznie przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności.
8. Komisja Rewizyjna WZBS posiada wyłączne prawo wnioskowania w sprawie
absolutorium dla Zarządu WZBS.
9. Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej WZBS należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności WZBS
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności działań,
b) kontrolowanie działalności Zarządu WZBS
c) występowanie do Prezesa Zarządu WZBS z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, a w przypadkach
szczególnie uzasadnionych wnioskowanie o odwołanie osób z pełnionych funkcji,
d) występowanie do Zarządu WZBS z wnioskiem o zawieszenie lub odwołanie
członka Zarządu WZBS, o czym mowa w § 17 ust. 8
e) inne kompetencje wymienione w Statucie.
10. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna WZBS przekazuje
Zarządowi WZBS.
11. Członkami Komisji Rewizyjnej WZBS nie mogą być osoby, które:
a) są członkami Zarządu WZBS lub pozostają z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 32
1. Zarząd WZBS jest zobowiązany pisemnie w terminie 1miesiąca ustosunkować się do
pisemnych wystąpień Komisji Rewizyjnej WZBS dotyczących działalności WZBS.
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2. Przewodniczący oraz członkowie Komisji Rewizyjnej WZBS mają prawo brać udział
w posiedzeniach Zarządu WZBS z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ V
Nagrody, odznaczenia i kary
§ 33
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla brydża działaczy,
zawodników, szkoleniowców i sędziów oraz osób nie będących członkami Związku, a
zasłużonych dla rozwoju i popularności brydża porównawczego w Wielkopolsce.
2. Zarząd Związku może występować do władz PZBS o nadanie odznaczeń lub wystąpienie
o przyznanie nagród ogólnosportowych lub państwowych dla osób wymienionym w ust. l.
3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają
odpowiednie przepisy i regulaminy.
ROZDZIAŁ VI
Odpowiedzialność dyscyplinarna
§ 34
1. WZBS ma prawo nakładania kar na członków WZBS, zawodników brydża sportowego,
sędziów, szkoleniowców i działaczy.
2. Zarząd WZBS powołuje, na okres swojej kadencji, Sąd Koleżeński, który działa w oparciu
o postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS oraz Statutu.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
4. Szczegółowe zasady organizacji organów dyscyplinarnych, trybu postępowania
dyscyplinarnego i rodzajów wymierzanych kar dyscyplinarnych określa Regulamin
Dyscyplinarny PZBS.
ROZDZIAŁ VII
Majątek i fundusze Związku
§ 35
1. Majątek WZBS stanowią prawa, których podmiotem jest WZBS, w szczególności prawo
własności nieruchomości i ruchomości, inne prawa bezwzględne, prawa udziałowe,
wierzytelności. Majątek WZBS stanowią również środki pieniężne WZBS.
2. WZBS uzyskuje środki finansowe w oparciu o następujące sposoby:
a) składki członkowskie ustalone przez Zarząd PZBS (stosowny odpis) oraz inne opłaty, w
tym opłaty i składki ustalone przez Zarząd WZBS,
b) wpływy z zawodów brydża sportowego,
c) dochody z majątku WZBS,
d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego i Statutem,
e) wpływy z działalności statutowej,
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f) darowizny, zapisy, pozyskiwanie dotacji i subwencji,
g) opłaty licencyjne, transferowe i inne opłaty od zawodników,
h) opłaty za wydawanie certyfikatów i atestacji,
i) inne wpływy uzyskane zgodnie z prawem, np. ze sponsorowania lub działalności
reklamowej.
3. Dochody WZBS mogą być przeznaczane jedynie na działalność statutową.
§ 36
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane
jest współdziałanie łączne dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa Związku oraz członka
Zarządu, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji od Zarządu Związku wyrażonej w formie
uchwały.
§ 37
Zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem WZBS w stosunku do
członków WZBS, członków organów WZBS lub pracowników WZBS oraz osób, z
którymi członkowie organów WZBS oraz pracownicy WZBS pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („Osoby Bliskie”),
2. przekazywania majątku WZBS na rzecz członków WZBS, członków organów WZBS lub
pracowników WZBS oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku WZBS na rzecz członków WZBS, członków organów WZBS
lub pracowników WZBS oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie WZBS,
członkowie organów WZBS lub pracownicy WZBS oraz ich Osób Bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
Zmiana Statutu i rozwiązanie WZBS
§ 38
1. Zmiana niniejszego Statutu lub przyjęcie nowego Statutu wymaga uchwały Zgromadzenia
podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania WZBS i przeznaczenia jego majątku podejmuje
Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby
delegatów.
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